
Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht

voor de voorgenomen uitbreiding van

de moutfabriek van Holland Malt B.V. te

Eemshaven

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op grond van artikel 7.11 van de Wet mili-

eubeheer hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag ingevolge de Wabo

van Holland Malt B.V. geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld.

Holland Malt B.V.is van plan de capaciteit van de bestaande mouterij aan de Westlob 4 te Eemshaven

uit te breiden van 130.000 naar 280.000 ton per jaar. Op grond van categorie 37.2 van bijlage D van het

Besluit m.e.r. is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 januari 2016 tot en met 7 maart 2016 in

het gemeentehuis van Eemsmond te Uithuizen op werkdagen tijdens kantooruren in de mediatheek

van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Buiten kantooruren alleen volgens afspraak via

de onderstaande telefoonnummers.

Bezwaar en beroep

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene

wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden

hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u

rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u uw bezwaarschrift tot en met 7 maart 2016 indienen

bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP te Groningen.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar op beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen

stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van

de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren

vergunningprocedure ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

- de heer P. van de Laak (m.e.r.-coördinator), tel: 050-3164169

- mevr. W.H. Degenhart Drenth (m.e.r.-coördinator). tel: 050-3164712
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